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RESUMO 
A gestão financeira interfere na funcionalidade das empresas. A presente pesquisa apresenta como 
tema a relevância da gestão financeira para a sobrevivência das microempresas, buscando 
demonstrar a contribuição que uma gestão financeira equilibrada pode atribuir ao negócio. Nessa 
perspectiva, a pesquisa foi metodologicamente desenvolvida como uma revisão bibliográfica, tendo 
como objetivo geral analisar o papel do processo de planejamento do gestor e como objetivos 
específicos: enfatizar o conceito de gestão financeira; identificar os principais fatores da mortalidade 
precoce das microempresas e priorizar a questão da gestão financeira para o sucesso da 
microempresa. Conclui-se que a gestão financeira influencia na vitalidade das microempresas e 
alinhar essa gestão a um planejamento bem elaborado resulta em um diferencial competitivo que 
atua diretamente do desenvolvimento das mesmas.  
 

Palavras chave: Gestão Financeira. Planejamento. Microempresas. Sobrevivência do negócio. 

Linha de Pesquisa: Administração. 

 

 

ABSTRACT 
Financial management interferes with business functionality. This research presents as theme the 
relevance of financial management for micro companies, seeking to demonstrate the contribution that 
a balanced financial management can assign to the business. From this perspective, the research was 
methodologically developed as a bibliographic review, having as general objective to analyze the role 
of the manager planning process and as specific objectives: emphasize the concept of financial 
management, identify the main early mortality factors of micro enterprises and prioritize the issue of 
financial management for the success of the micro enterprise. It concluded that financial management 
influences the vitality of micro enterprises and aligning this management with well-prepared planning 
results in a competitive differential that acts directly in their development. 
 
Keywords: Financial management. Planning. Micro companies. Business survival. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão financeira interfere diretamente na funcionalidade dos negócios, por 

esse motivo o presente estudo tem o propósito de analisar a contribuição que uma 

gestão financeira equilibrada e voltada ao planejamento pode apresentar na 

sobrevivência das microempresas e mostrar aspectos ligados a esta gestão. 

Desse modo, este estudo apresenta como tema a relevância da gestão 

financeira para a sobrevivência das microempresas, com a finalidade de analisar os 

efeitos que a gestão pode apresentar nas mesmas. 

Frente a isso, o presente estudo busca resposta para a seguinte 

problemática: Que estratégia o gestor deve utilizar para aplicar uma gestão 

financeira adequada para o não fechamento da microempresa?   

O estudo tem como objetivo geral analisar o papel que o processo de 

planejamento do gestor pode apresentar na sobrevivência das microempresas. E 

tem como objetivos específicos: enfatizar o conceito de gestão financeira; identificar 

os principais fatores da mortalidade precoce das microempresas e priorizar a 

questão da gestão financeira para o sucesso da microempresa.  

O âmbito empresarial nos dias de hoje, consiste cada vez mais em desafio e 

exigência, o que por vezes, acaba abalando a gestão das empresas. Esta 

desestabilidade ocorre quando um negócio não está gerencialmente preparado para 

se adequar de forma constante a esses fatores. 

O gestor de uma empresa contribui diretamente no processo de decisões 

tomadas no dia a dia. Estas resultam nos rumos que a empresa seguirá, refletem 

nos resultados, sejam eles no funcionamento interno, ou na visão externa que a 

empresa transmite. Tendo a clareza de que a gestão financeira é algo que cabe ao 

profissional responsável pela microempresa, o mesmo precisa estar devidamente 

consciente das suas funções diante das necessidades empresariais e que 

desempenhe uma gestão apropriada para a sobrevivência do negócio.  
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Desta forma, a realização deste estudo se justifica, em razão da importância 

da temática, podendo contribuir para a compreensão de que uma gestão financeira 

estruturada oferece um suporte relevante para a sobrevivência da microempresa, 

pois dificilmente uma empresa se desenvolverá se tiver uma qualidade notável de 

produtos e serviços, mas não contar com um gerenciamento qualificado. 

Metodologicamente, o trabalho em questão parte de uma pesquisa 

bibliográfica, buscando informações e conhecimentos a respeito da gestão 

financeira, com ênfase na sobrevivência das microempresas, baseando 

principalmente nos dados estatísticos do SEBRAE e as ideias e opiniões de uma 

variedade de autores que tratam do assunto como Gitman, Chiavenato, Megliorini; 

Vallim, Santos, Hoji, Macário, Pereira, entre outros. 

 

 

2. CONCEITO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 

 

A gestão financeira é um conjunto de ações e procedimentos administrativos 

que abrangem bases da administração, planejamento, análise e controle, com o 

intuito de maximizar os resultados econômicos e financeiros gerados pelas 

empresas, uma área funcional presente em toda e qualquer organização, apontando 

um crescimento significativo em relevância dentro das entidades (MEGLIORINI; 

VALLIM, 2009). 

Para Gitman (2002, p.4) “podemos definir finanças como arte e a ciência de 

administrar fundos”. Diante disso, a gestão financeira se refere ao desenvolvimento 

de métodos e estratégias que auxiliem na estabilidade e sobrevivência das 

empresas no mercado. 

A gestão financeira vem sendo um dos grandes desafios a ser enfrentado 

pelas organizações. Enfatizar a respeito dessa gestão significa discorrer a respeito 

da ideia de que o controle das atividades financeiras é essencial para obter recursos 

e o sucesso do negócio.   
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Curado (2005) ressalta que além de produzir ou prestar serviços o empresário 

precisa buscar conhecimentos de como esses lhe trarão benefícios. Assim, cabe ao 

gestor desenvolver habilidades na elaboração de estratégias que conduzam para o 

crescimento significativo do empreendimento. O descontrole financeiro levará 

certamente a retiradas indevidas, ocasionando um sério comprometimento na 

funcionalidade da empresa. 

 

 

 

2.1 Finanças empresariais 

 

A função financeira atua diretamente na administração dos negócios, pois 

está vinculada as transições de todas as operações que envolvam valores 

monetários. As Finanças empresariais são o corpo de conhecimento de decisões 

que uma empresa faz a respeito de suas finanças. Seu principal objetivo é 

maximizar o valor investido na empresa. 

 Sanvicente (1987) aponta que as constantes ações realizadas pela empresa 

se fundem nas finanças, uma vez que essas ações de negociação estão associadas 

à movimentação de entrada e saída de recursos e estão diretamente ligadas às 

decisões de investimentos, utilização dos lucros líquidos, na análise de receitas e 

despesas, ou seja, na assessoria da empresa como um todo. 

 A questão financeira está diretamente ligada às funções econômicas e 

contábeis. A partir da análise destas importantes partes da empresa, como a 

situação do mercado em que se está inserido e a situação real da mesma é que se 

torna possível definir segmentos e estratégias (BITENCOURT, 2004).  

De acordo com Gitman (2002), um método que auxilia na administração das 

finanças empresariais é a analise marginal, com base nela, as decisões financeiras 

e as ações a serem realizadas só devem ser executadas quando os benefícios 

adicionais forem superiores aos custos adicionais. A obtenção de conhecimentos 

básicos sobre Economia facilita o gestor a realizar ações mais certeiras. 
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3. MICROEMPRESAS 

 

 

Com base na Lei Complementar Nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 

consideram-se microempresas: Sociedade empresária, sociedade simples, empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados nos 

órgãos competentes, que aufira em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) (BRASIL, 2006). 

Estas microempresas desenvolvem um papel importante para a economia do 

país, se tornando uma parte significativa do mercado brasileiro. Segundo o SEBRAE 

(2018) as Micro e Pequenas Empresas geraram 27% do produto interno bruto (PIB) 

de 2018, e representaram, no mesmo ano, 54% do total de empregos formalmente 

regularizados no país, empregando mais que as médias e grandes empresas. 

A importância das microempresas tem se tornado cada vez maior, além de 

refletir diretamente para o crescimento da economia, o surgimento das mesmas 

aumentou a cada ano no país e as projeções são para que os aumentos continuem, 

com variações na taxa de crescimento anual. Como podemos observar na figura 

abaixo. 

 

Figura 01: Evolução da quantidade de microempresas (2010-2022). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Evolução da Quantidade de Microempresas (2010
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Fonte: SEBRAE, 2018. 
 

 Embora o crescimento das microempresas seja notável, muitas encontram 

dificuldades em se estabelecer no mercado e acabam encerrando suas atividades. É 

necessário identificar os possíveis fatores que ocasionam essa realidade. 

  

3.1 Principais causas de mortalidade precoce das microempresas 

 

As principais causas de mortalidade precoce das microempresas implicam o 

entendimento em torno de como acontece o processo de criação e gestão nas 

microempresas, considerando desde a ausência de um comportamento 

empreendedor até a falta de planejamento, fatores que devem ser utilizados para 

que a microempresa obtenha êxito. 

Conforme defendido por Chiavenato (2008, p. 15), “atualmente nos novos 

negócios, a mortalidade precoce é elevadíssima, pois os riscos são inúmeros e os 

perigos não faltam.”. 

  Dessa forma, algumas das possíveis causas de mortalidade nas empresas 

apontadas por ele, são apresentadas no quadro 01: 

 

Quadro 01: As causas mais comuns de falha nos negócios 
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Fonte: CHIAVENATO, 2008. 

 

 A partir dessas considerações, nota-se que boas decisões financeiras são de 

extrema importância. De acordo com dados divulgados pelo SEBRAE (2016) a taxa 

de mortalidade em até dois anos das microempresas criadas no Brasil em 2012 foi 

de 45%, mostrando a carência e dificuldade de manter uma empresa, o que se torna 

ainda mais trabalhoso em épocas de crise. E não basta apenas vontade para 

superar os obstáculos mercadológicos nessas fases, é necessário também ter 

conhecimento. Assim sendo, profissionais que possuam habilidades em gestão 

financeira conseguem criar oportunidades maiores para evitar a mortalidade precoce 

das microempresas. 

 

 

4. GESTÃO FINANCEIRA PARA O SUCESSO DAS MICROEMPRESAS 
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 São diversos os aspectos indispensáveis para se alcançar a solidez e 

progressos constantes nas microempresas. A gestão financeira é parte dessas 

condições que geram uma influência significativa, portanto é fundamental que ela 

atue no negócio de forma planejada e equilibrada.  

Os gestores ao longo de sua trajetória nas microempresas enfrentam 

inúmeros desafios no decorrer do processo de gestão, o que exige dos mesmos o 

desenvolvimento de habilidades e competências para gerir tais desafios. Como 

suporte, a gestão financeira disponibiliza ferramentas como: orçamento, balanço 

patrimonial, fluxo de caixa, planejamento, entre outras. Todos esses métodos, se 

operados adequadamente auxiliam de forma precisa na tomada de decisão do 

gestor.  

Orçamento é um método de elaboração e controle financeiro, obtido por meio 

de objetivos e metas designados pela organização para um determinado período, 

buscando intensificar os recursos físicos e financeiros (ZDANOWICZ, 2001). 

De acordo com Hoji (2010, p. 403) no orçamento empresarial, “as decisões 

financeiras devem ser tomadas com base em informações geradas por sistema de 

informações contábeis e financeiras adequadamente estruturadas.”.  

O balanço patrimonial demonstra os elementos que compõem o patrimônio da 

empresa em uma determinada data. A ferramenta é composta pelo grupo de ativos, 

que apontam os bens e direitos que pertencem à empresa, estruturados ao lado 

esquerdo. Já ao lado direito, outro grupo é representado pelo passivo, contendo as 

obrigações com credores e terceiros. Subtraindo os valores do ativo pelo passivo, se 

obtêm o patrimônio líquido da empresa (CHIAVENATO, 2008). 

O fluxo de caixa para uma compreensão básica, é uma ferramenta que auxilia 

no acompanhamento da movimentação financeira da empresa, indicando sua 

capacidade em relação aos valores, sendo possível, projetar para ações futuras, 

porém é necessário obter informações de forma organizada das obrigações a serem 

pagas, das contas a receber e dos demais causadores de custos fixos (MACÁRIO, 

2009). 

De acordo com Pereira (2009), o fluxo de caixa demonstra onde será feita a 

aplicação do recurso e posteriormente, identifica se o mesmo ocorreu, o que gera 
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uma clareza para o gestor. Acompanhar diariamente estas atividades é fundamental, 

pois elas evidenciam a forma de obtenção e aplicação dos recursos da empresa.  

Todas as técnicas e ferramentas oferecidas pela gestão favorecem a 

avaliação da viabilidade do negócio e no diagnóstico dos processos que necessitam 

de melhorias, porém, de nada adianta o gestor ter conhecimento sobre as práticas 

adequadas se não as atualizar frequentemente (ATKINSON, 2000). 

O controle financeiro é o ponto mais sensível do gerenciamento de um 

negócio. Nas microempresas, esse é um aspecto que dificilmente é tratado de forma 

apropriada. Um dos principais erros cometidos pela gestão é a falta de 

planejamento. É totalmente desvantajoso para uma microempresa conduzir a gestão 

sem foco. 

 

4.1 Planejamento como ferramenta principal 

 

O planejamento pode ser considerado na gestão como uma ferramenta 

indispensável no que diz respeito a colaborar diretamente para a sobrevivência e 

sucesso da microempresa. Um planejamento qualificado permite identificar a 

situação em que se encontra a empresa e suas principais características. Com base 

nelas, as constantes decisões que o gestor precisa tomar se tornam mais evidentes 

e a aplicação acontece de forma mais simples e sólida (TEIXEIRA; ALONSO, 2014).  

De acordo com Gitman (2010), o planejamento é considerado como o guia do 

trabalho do administrador, através de planos e orçamentos para atingir aquilo que se 

pretende alcançar na empresa. Esses instrumentos contribuem com uma estrutura 

para coordenar e atuar nas diversas atividades. 

Para Alday (2000), o planejamento é de extrema importância na vida de uma 

empresa, por meio dele, o gestor pode definir quais são as metas e objetivos com 

maior exatidão. Se bem aplicado, o mesmo poderá indicar qual direção seguirá a 

empresa, pois é capaz de fornecer uma melhor interação com o ambiente, 

esclarecendo de forma mais precisa o caminho de atuação, os métodos funcionais e 

os propósitos a serem desenvolvidos pela organização.  
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É necessário ajustar as metas ao contexto da realidade da empresa. O 

comportamento do gestor, no que diz respeito às movimentações diárias, também 

pode causar efeitos diretos, e se não acompanhados e controlados de forma 

adequada, podem proceder em consequências não desejadas para a empresa, 

como possíveis atrasos no cumprimento de seus encargos e outros fatores 

relevantes.  

Logo, é primordial buscar um entendimento maior em relação ao 

planejamento, o gestor que sabe utilizar o planejamento de maneira coerente, se 

ajustando a realidade e às suas necessidades, poderá obter um excelente recurso 

competitivo.     

Santos (2004) aponta que para buscar de forma eficiente o sucesso no 

negócio, principalmente quando se trata de micro e pequenas empresas, se faz 

necessário o estudo dos métodos disponíveis, que permitem realizar um 

acompanhamento do ambiente para detectar as tendências do mercado e se 

organizar corretamente. A partir disso, o autor evidencia o planejamento como o 

procedimento eficaz mais acessível, com a capacidade de disponibilizar os 

requisitos de monitoramento indispensáveis.   

Nas microempresas, os desafios enfrentados pelos gestores são inúmeros e 

para vencê-los, o gestor necessita de um planejamento bem definido. Vivenciar 

todas as oportunidades e ameaças que acercam as microempresas é de extrema 

importância para que sejam definidas as estratégias necessárias para o sucesso das 

organizações e sobrevivência das mesmas. 

  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este artigo tratou a respeito da gestão financeira para a sobrevivência das 

microempresas. Constatou-se que uma gestão financeira bem elaborada e aplicada 

contribui diretamente para a permanência e crescimento dessas organizações. 
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Os gestores poderão equilibrar o funcionamento de suas microempresas 

utilizando ferramentas comuns a serem aplicadas, como o orçamento, balanço 

patrimonial, fluxo de caixa e as demais ferramentas, sustentando assim a viabilidade 

e estabilidade da microempresa no mercado.  

Porém, aprofundar na implementação de um planejamento voltado à gestão 

financeira e em todo o funcionamento da empresa, resulta em um diferencial 

competitivo, pois através dele é possível compreender com maior clareza as 

variáveis que influenciam diretamente no funcionamento do negócio, permitindo que 

o gestor trace métodos mais eficientes para solucionar as divergências que ocorrem 

tanto no âmbito interno como externo da microempresa.  

Com base em informações divulgadas pelo SEBRAE (2016), os diversos 

fatores que resultam na sobrevivência ou mortalidade do negócio, podem ser 

concentrados em, ao menos quatro conjuntos determinantes. Embora um desses 

fatores seja a situação antes da abertura, os outros três, são: o planejamento do 

negócio; a gestão do negócio e a capacitação dos donos em gestão empresarial.  

Após a realização deste estudo pode-se concluir que uma gestão financeira 

planejada e equilibrada é indispensável para a sobrevivência das microempresas, 

pois intervém diretamente nos resultados do negócio. 
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